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Објављени текст садржи заштићене податке. 
Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону                    
који Комисија сматра одговарајућим начином заштите 
 
                                     
 
 

    
   

 
Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. 
став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и 
члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 
Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/11), одлучујући по 
пријави концентрације број 6/0-02-969/2019-1, коју је дана 3. децембра 2019. године 
поднело привредно друштво Petrol Slovenska energetska družba dd Lјubljana, Dunajska cesta 
50, 1000 Ljubljana, Словенија, преко пуномоћника адвоката из Београда Слободана 
Кремењака, Македонска бр. 30, дана 23. децембра 2019. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем непосредне индивидуалне контроле привредног друштва Petrol 
Slovenska energetska družba dd Lјubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Словенија, број 
регистрације 5025796000, над друштвом Petrol LPG d.o.o. Београд, са седиштем на адреси 
Патријарха Димитрија бр. 12в, Београд, матични број 20902612, у ком је до сада по 
основу власништва 51% удела вршило заједничку контролу са физичким лицем Бојаном 
Коцићем, са пребивалиштем у Београду, до које долази куповином преосталих 49% удела. 
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Petrol Slovenska 
energetska družba dd Lјubljana, уплатио износ од XXX евра, дана 5. децембра 2019. године 
на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописани износ за 
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.  

 

Образложење 
 

Привредно друштво Petrol Slovenska energetska družba dd Lјubljana, Dunajska cesta 50, 
1000 Ljubljana, Словенија, број регистрације 5025796000 (у даљем тексту: Petrol dd или 
подносилац пријаве) поднело је дана 3. децембра 2019. године преко пуномоћника 
пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-969/2019-1. Подносилац пријаве 
је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 
концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији је достављена и 
допуна пријаве дана 9. децембра 2019. године.  
 
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 
проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, Комисија је утврдила да је пријава 
потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 
број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину 
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подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Увидом у списе 
предмета утврђено је да је дана 5. децембра 2019. године, подносилац пријаве уплатио 
износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, 
што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 
скраћеном поступку.    
 
Учесници концентрације 

 

Друштво Petrol dd представља акционарско друштво чије су акције листиране на 
Љубљанској берзи, при чему ниједан акционар појединачно не поседује контролни 
утицај. Три највећа акционара овог друштва на дан 9. септембар 2019. године били су 
Češkoslovenska obchodni bank A.S. са 12,83% акција, Slovenski državni holding dd са 
12,68% акција и Република Словенија са 10,10% акција. Друштво Petrol dd је крајње 
матично друштво истоименој групи друштава која је на подручју југоисточне Европе 
претежно активна у области трговине нафтом и нафтним дериватима (у даљем тексту: 
Petrol група). Подносилац пријаве је Комисији доставио листу зависних друштава Petrol 
групе, према којој она у Републици Србији тренутно поседује следећа активна зависна 
регистрована друштва: 
 

1. Petrol d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Патријарха Димитрија бр. 12в, 
Београд, матични број 17454404, претежна регистрована делатност: трговина на 
велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима (шифра 
делатности: 4671), 

2. BEOGAS DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Патријарха Димитрија бр. 12в, 
Београд, матични број 17179322, претежна регистрована делатност: дистрибуција 
гасовитих горива гасоводом (шифра делатности: 3522), и 

3. Društvo za trgovinu gasovitim gorivima GEOPLIN doo Beograd-Novi Beograd, са 
седиштем на адреси Зеленгорска бр. 1г, Београд, матични број 21099716, претежна 
регистрована делатност: трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже 
(шифра делатности: 3523). 

 
Поред наведеног, подносилац пријаве је текуће године стекао 25% удела и по том основу 
контролу над друштву IVICOM ENERGY DOO ŽAGUBICA, са седиштем на адреси Југ 
Богданова бр. 2, Жагубица, Република Србија, матични број 20487224, претежна 
регистрована делатност: производња електричне енергије (шифра делатности: 3511), са 
намером о преузимању и преосталих 75% удела. Наведено друштво је носилац пројекта 
развоја ветроелектране Кривача капацитета 103 MW, која се налази на територији 
општина Голубац и Кучево, Република Србија, а чији се почетак градње очекује у првом 
кварталу 2020. године. 
 
Сва зависна друштва која су под контролом Petrol групе се, у смислу члана 5. Закона, 
третирају као један учесник на тржишту.  
 
Предметном трансакцијом обухваћено је друштво Petrol LPG d.o.o. Београд, са седиштем 
на адреси Патријарха Димитрија бр. 12в, Београд, матични број 20902612, претежна 
регистрована делатност: производња деривата нафте, шифра делатности: 1920 (у даљем 
тексту: циљно друштво или Petrol LPG), над којим подносилац пријаве већ врши 
заједничку контролу са физичким лицем Бојаном Коцићем, са пребивалиштем у Београду. 
Подносилац пријаве тренутно поседује 51% удела у циљном друштву, при чему физичко 
лице Бојан Коцић поседује преосталих 49% удела. Друштво Petrol LPG представља 
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резултат заједничког улагања његових тренутних власника (концентрација одобрена 
Решењем Комисије бр. 6/0-02-11/2014-4 од 24. јануара 2014. године) у циљу заједничког 
финансирања пројекта који се односио на изградњу складишта течног нафтног гаса у 
Смедереву. Активности циљног друштва усмерене су на складиштење и трговину течним 
нафтним гасом који представљају законом регулисане делатности за које оно у Републици 
Србији поседује следеће лиценце издате од стране Агенције за енергетику Републике 
Србије: 

- лиценцу за обављање енергетске делатности складиштење нафте, деривата нафте и 
биогорива бр. 0946/14-LN-SK од 23. октобра 2014. године, 

- лиценцу за обављање енергетске делатности трговина нафтом, дериватима нафте, 
биогоривима и компримованим природним гасом бр. 0945/14-LN-TR од 23. 
октобра 2014. године, 

- лиценцу за обављање енергетске делатности трговина моторним и другим 
горивима на станицама за снабдевање превозних средстава бр. 0997/15-LN-TRG од 
4. септембра 2015. године, 

- лиценцу за обављање енергетске делатности трговина горивима ван станица за 
снабдевање превозних средстава бр. 1027/16-LN-TRV од 13. априла 2016. године, 

- лиценцу за обављање енергетске делатности производња деривата нафте 1028/16-
LN-PD од 13. априла 2016. године, и 

- лиценцу за обављање енергетске делатности пуњење посуда за течни нафтни гас, 
компримовани и утечњени природни гас бр. 1029/16-LN-PP од 13. априла 2016. 
године. 

 
Циљно друштво поседује два зависна друштва: 
 

1. Tigar petrol d.o.o., Београд, са седиштем на адреси Маршала Бирјузова бр. 3-5, 
Београд, матични број 20482826, претежна регистрована делатност: 
неспецијализована трговина на велико (шифра делатности: 4690), које је активно у 
трговини на мало течним нафтним гасом у специјализованим продавницама у 
Републици Србији, и 

2. Petrol LPG HIB d.o.o., са седиштем на адреси Предузетничка зона бб, 76230 
Шамац, Босна и Херцеговина, матични број 11146775, које је активно у трговини 
течним нафтним гасом искључиво у Босни и Херцеговини. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 
Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Купопродајни уговор 
закључен 19. новембра 2019. године између подносиоца пријаве, у својству купца, и 
физичког лица Бојана Коцића, са пребивалиштем у Београду, у својству продавца 49% 
удела у циљном друштву.  
 
У складу са наведеним уговором, након спровођења предметне концентрације у циљном 
друштву ће доћи до трансформације заједничке у индивидуалну контролу, коју ће по 
основу власништва над 100% удела у њему вршити подносилац пријаве. 
 

Услови за подношење пријаве 
 
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.  
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Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу 
члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске 
извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним 
годишњим приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве остварених у 
свету и у Републици Србији у 2018. години проистиче да исти надмашују прописане 
износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што 
значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је 
поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. Закона. 
 

Релевантно тржиште 
 

Релевантно тржиште производа одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 
89/2009).  Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи 
сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно 
географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у 
понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који се 
битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.  
 
Подносилац пријаве је предложио да се узимајући у обзир активности циљног друштва, 
за потребе оцене предметне концентрације, релевантно тржиште производа дефинише као 
тржиште велепродаје течног нафтног гаса. 
 
Подносилац пријаве је у Републици Србији претежно активан у трговини на велико 
нафтом и нафтним дериватима, као и у трговини на мало овим производима у 
специјализованим продавницама. Поред тога, посредством својих зависних друштава 
BEOGAS DOO BEOGRAD и GEOPLIN doo Beograd активно је и у области дистрибуције 
и трговине течним природним гасом као и у изградњи и одржавању гасовода. Према 
наводима у пријави, подносилац пријаве је у Републици Србији у области велетрговине 
течним нафтним гасом активан само посредством циљног друштва у ком тренутно врши 
заједничку контролу са другим оснивачем овог друштва. 
 
Циљно друштво поседује терминал на локацији у Смедереву, на Дунаву, са складишним 
капацитетом 3000 м3. Наведени терминал пружа могућности претовара са бродских 
баржи, железничких и камионских цистерни у складиште и из складишта у железничке и 
камионске цистерне. Према наводима у пријави, циљно друштво изворе снабдевања има у 
области Црног мора (terminala Costanza) и Украјине (terminala Reni), а течни нафтни гас се 
транспортује са три сопствене барже до сопственог терминала. Из Белорусије, Словачке и 
Чешке течни нафтни гас се увози вагонима (железничким цистернама). Поред тога, 
циљно друштво посредством свог зависног друштва Tigar petrol d.o.o. Београд врши и 
малопродају течног нафтног гаса на пет станица за точење на локацијама у Јагодини, 
Крагујевцу, Новом Саду, Ариљу и Влашком пољу. 
 
Течни нафтни гас је безбојан и веома запаљив гас карактеристичног мириса који чини 
смеша угљоводоника, и то претежно бутан и пропан. Добија се прерадом сирове нафте, а 
може се користити за погон возила, грејање, као погонско гориво у индустрији и за 
потребе домаћинстава. У Републици Србији, Правилником о техничким и другим 
захтевима за течни нафтни гас („Службени гласник РС“, бр. 97/2010, 123/2012 и 63/2013) 
прописани су захтеви које мора да испуњава течни нафтни гас који се користи као гориво 
за производњу топлоте и осветљење, као сировина за специјалну употребу у индустрији и 
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као гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем који се стављају у промет на тржиште 
Републике Србије. Трговина на велико/мало течним нафтним гасом представља део 
ширег тржишта трговине на велико/мало свим нафтним дериватима које обухвата и 
трговину на велико/мало моторним и дизел горивима. Станице за точење које су под 
контролом циљног друштва (Tigar petrol d.o.o. Београд) представљају „специјализоване 
гасне станице“ које за разлику од уобичајених станица за снабдевање горивом одликује 
продаја само једног енергента, у овом случају течног нафтног гаса. Са аспекта 
супституције тражње, крајњи потрошачи, различите врсте нафтних деривата, најчешће не 
могу сматрати заменљивим, с обзиром да је одлука о куповини условљена пре свега 
типом и карактеристикама моторних возила.  
 
Законом о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014) у Републици Србији 
основана је Агенција за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: АЕРС) као 
регулаторно тело са надлежностима у секторима електричне енергије, природног гаса, 
нафте и нафтних деривата и топлотне енергије која се производи у електранама- 
топланама а у циљу стварања стабилног регулаторног оквира за развој ефикасног и 
одрживог енергетског сектора. У складу са Законом о енергетици, АЕРС између осталог 
врши лиценцирање енергетских субјеката за обављање енергетских делатности и 
регулацију цена. 
  
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, а нарочито 
активности циљног друштва у Републици Србији, Комисија је за потребе оцене 
предметне концентрације, дефинисала три релевантна тржишта производа:  

1. тржиште трговине на велико течним нафтним гасом, 
2. тржиште складиштења нафте, деривата нафте и биогорива и 
3. тржиште трговине на мало течним нафтним гасом на бензинским станицама. 

 
Подносилац пријаве је предложио да се за потребе предметне концентрације релевантно 
географско тржиште дефинише као територија Републике Србије.  
 
Комисија је прихватила наведени предлог у прва два случаја и за оцену предметне 
концентрације на тржишту трговине на велико течним нафтним гасом и на тржишту 
складиштења нафте, деривата нафте и биогорива релевантно географско тржиште 
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3., а у вези члана 
2. Закона. Узимајући у обзир да се станице за точење течног нафтног гаса циљног 
друштва налазе на локацијама у Јагодини, Крагујевцу, Новом Саду, Ариљу и Влашком 
пољу, Комисија је у погледу тржишта трговине на мало течним нафтним гасом у 
специјализованим продавницама уже дефинисала релевантно географско тржиште као 
територије градова/општина у којима се наведене станице налазе (градови Нови Сад, 
Крагујевац и Јагодина и општине Младеновац и Ариље). 
 

Оцена ефеката концентрације 

 
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а према наводима у пријави, 
Комисија је констатовала да подносилац пријаве, осим посредством циљног друштва,није 
присутан на тржишту трговине на велико течним нафтним гасом у Републици Србији. 
Циљно друштво предметне концентрације је присутно на  тржишту трговине на велико 
течним нафтним гасом у Републици Србији. Према наводима у пријави, потрошњу течног 
нафтног гаса у Републици Србији одликује висока увозна зависност коју карактерише 
висока концентрисаност. Наиме, највећи увозник течног нафтног гаса у Републику Србију 
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је друштво НИС а.д., које последично покрива 50-60% потреба домаћег тржишта када је у 
питању велепродаја течног нафтног гаса. Према проценама подносиоца пријаве, циљно 
друштво на овом релевантном тржишту производа у Републици Србији остварује 
тржишно учешће 20-30%.  
 
На основу претходног, Комисија је констатовала да спровођење предметне концентрације 
неће довести до хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на  
тржишту трговине на велико течним нафтним гасом у Републици Србији. 
 
Комисија је констатовала да подносилац пријаве, осим посредством циљног друштва, 
није присутан на тржишту складиштења нафте, деривата нафте и биогорива. Према јавно 
доступним подацима у Републици Србији 25 учесника на тржишту поседује лиценцу за 
обављање ове енергетске делатности издату од стране АЕРС-а. Према проценама 
подносиоца пријаве, поред подносиоца пријаве још шест учесника на тржишту/ималаца 
наведене лиценце располаже складишним капацитетима, чији је укупан капацитет 41 650 
м3. Циљно друштво по основу својих складишних капацитета од 3 000 м3 остварује 
тржишно учешће од око 7,2%. Највећи конкурент на овом релевантном тржишту 
производа у Републици Србији, према наводима у пријави је друштво НИС а.д. које 
поседујући укупно 30 000 м3 складишних капацитета остварује на њему тржишно учешће 
од око 72%. Остали учесници на овом релевантном тржишту производа у Републици 
Србији су према наводима у пријави следећа друштва: Еуро гас д.о.о. које поседује 
укупне складишне капацитете од 5 000 м3 и остварује тржишно учешће од 12% , друштво 
Т-НАФТА ТРГОВИНА д.о.о. Београд које поседује складишне капацитете од 1 250 м3 и 
остварује тржишно учешће од око 3%, друштва СПОНИТ д.о.о. Чачак и MOL Serbia d.o.o. 
Beograd која са по 1 000 м3 складишних капацитета остварују тржишна учешћа од по 
2,4% и  друштво Гиле гас д.о.о. које поседује 400 м3 складишних капацитета и остварује 
тржишно учешће од око 1%. 
 
На основу претходног, Комисија је констатовала да спровођење предметне концентрације 
неће довести до хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на 
овом релевантном тржишту производа у Републици Србији.  
 
Подносилац пријаве у Републици Србији поседује 15 продавница за трговину на мало 
свим моторним горивима, бензинских станица, и то у Београду (4), Новом Саду (3), 
Суботици (1), Кикинди (1), Врбасу (1), Ваљеву (1), Старој Пазови (1), Крагујевцу (1), 
Пожаревцу (1) и у Лештанима(1). Комисија је констатовала да подносилац пријаве у 
Републици Србији, укључујући уже дефинисана релевантна географска тржишта, не 
поседује специјализоване станице за малопродају искључиво течног нафтног гаса. Према 
проценама учесника у концентрацији на целој територији Републике Србије послује око 
50 оваквих специјализованих станица, при чему је укупна величина тржишта малопродаје 
у Републици Србији 16 000 тона месечно односно 192 000 тона на годишњем нивоу. 
Подносилац пријаве је навео да друштво Tigar petrol d.o.o. Београд годишње прода око 
3000 тона течног нафтног гаса, док он посредством својих неспецијализованих станица за 
гориво прода годишње 3 600 тона течног нафтног гаса. Заједничко тржишно учешће 
учесника у концентрацији у Републици Србији на основу продате количине течног 
нафтног гаса износи око 3,5%.  
 
На основу претходног, Комисија је констатовала да спровођење предметне концентрације 
неће довести до хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на 
овом релевантном тржишту производа у Републици Србији. 
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Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 
19. Закона. Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  
  
Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. став 
1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 
конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима 
повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је 
концентрација пријављена. 
 

Упутство о правном средству: 

 
Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од 
дана пријема решења. 
 
За  подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о 
судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 
закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 
106/2015 и 95/2018).  
 
 

           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                    
                           Небојша Перић, с.р. 

 
 


